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Drie kilo wegende Grote Brabantse
Kunstkalender ziet daglicht
Geplaatst op 04 november 2016;  Laatste update 04 november, 18:43;

TILBURG - In Tilburg is vrijdagmiddag de Grote
Brabantse Kunstkalender gepresenteerd. Het is
een initiatief van Tine van de Weyer en Geert
Overdam. Twee culturele doordouwers die - als
je als ze eenmaal binnen hebt - niet zo
makkelijk weer weg krijgt, zoals de Tilburgse
cultuurwethouder Marcelle Hendrickx al snel na
haar aantreden merkte.

Van de Weyer kende de al vijf jaar bestaande
Rotterdamse kunstkalender en benaderde de
uitgever Trichus met de mededeling dat Brabant
vier keer zoveel inwoners heeft dan Rotterdam.
Daarna volgde een lang proces.
De provincie Brabant en de vijf grote Brabantse
steden zorgden voor een startkapitaal door
duizend exemplaren van de kalender af te
nemen.

Geen scheurkalender
Een scheurkalender is het niet. Het boekwerk
weegt ruim drie kilo en is groot van formaat: 30
bij 34 centimeter. Voor elke dag is er een nieuw
kunstwerk. 365 kunstenaars stelden
belangeloos een kunstwerk te beschikking. Met
de kalender willen de initiatiefnemers de kunst
en kunstenaars van Brabant onder de aandacht
brengen. Van de Weyer hoopt dat de kalender

een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt.
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Meer Tilburg

1.  Domien Verschuuren uit Tilburg wordt de nieuwe Giel

Beschrijving
Publicist Cees van Raak neemt zijn kalender in ontvangst.

Fotograaf
Gerrit van den Hoven
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2.  Jaap leerde Jo kennen dankzij haar vader

3.  Annatheater wint anderhalve prijs op Brabant Theaterweekend in Berkel-
Enschot

4.  Nederlands Dans Theater 2 danst voorstelling over symboliek in Tilburg

5.  Jazz & wine avond in Tilburg

6.  Bachcantates in Heikese Kerk in Tilburg
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De uitgever heet Trichis, de kalender is te koop bij de boekhandel en via trichisboeken.nl
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